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IV O-Ine, de eerste vrouw 
in de heelkunde in Japan 

Inleiding 
De invloed van de oprichting van chirurgijnsgilden deed zich behalve in 
Europa ook gelden in een heel ander deel van de wereld, namelijk in 
Japan. In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de invloed en de rol 
van een vrouwelijke chirurg, die op bijzondere wijze met Nederland ver
bonden was, bij de verbreiding van westerse chirurgische kennis in Japan. 
Teneinde een indruk te krijgen van de omstandigheden waaronder zij 
leefde en werkte wordt eerst beschreven hoe in voorgaande eeuwen de re
latie tussen Japan en Nederland was op het gebied van de geneeskunde. 

Portugezen 
Eind 13e eeuw vermeldt Marco Polo het bestaan van Japan en getuigt 
daarmee van een eerste ontmoeting tussen dit deel van het Oosten en het 
Westen. In 1543 zetten de Portugezen voet op Japanse bodem, nadat het 
schip van Fernao Mendes Pinto (1510P-1583) door een storm op een 
Japanse kust was geslagen. 
De Portugezen verrichtten ook missiewerk en begonnen Japanners te be

keren tot het katholieke geloof. In 1549 kwam de eerste missionaris, 
Francisco de Jassu y Javier (1506-1552) in Japan. Deze St. Franciscus 
Xaverius was een Jezuïet. Hij was reeds actief in India, Malacca, en de 
Molukken. Luis Almeida (1525P-1583) was een Portugees arts die mis
siewerk verrichtte en bovendien zijn beroep uitoefende in Japan ( , ). 
Daarmee introduceerde hij een eerste contact met de westerse genees
kunst. Doordat de Japanners een onrustige tijd achter de rug hadden en 
min of meer uitgeput waren door de voortdurende strijd tussen de plaat
selijke machthebbers, stonden zij open voor nieuwe ideeën. De Portugese 
missionarissen werden begroet als brengers van westerse cultuur, weten
schap en techniek '2 |. 
Tot aan het eind van de 16e eeuw zijn honderdduizenden Japanners tot 
het katholieke geloof overgegaan. Het land telde toen zelfs meer katho
lieken dan nu. Er waren Daimyo's, een bepaalde vorm van machthebbers 
in Japan, die, met het oog op de goede handelsbetrekkingen met de 
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Portugezen, het christendom beschermden. Nadat intriges en omkoop
schandalen leidden tot onrust binnen Japan, werd in 1586 het christelijk 
geloof verboden en volgden er gruwelijke christenvervolgingen. Een oor
zaak hiervoor was dat geestelijken, afkomstig uit Manilla, hadden ge
tracht zich te verrijken en zich bovendien boven de landswetten hadden 
gesteld. In 1637 werden de Portugezen per heimelijk decreet uit Japan 
verbannen, waarna ze zich nog twee jaar op het eiland Deshima staande 
hielden. In 1639 sloten de Japanners hun grenzen voor buitenlanders (3'4). 

Hollanders 
Van 1639 tot 1853 heeft Japan een isolatiepolitiek gevoerd. Hierop wer
den uitzonderingen gemaakt, namelijk voor de Chinezen en voor de 
Hollanders. Hollanders waren reeds op de Portugese schepen meegevaren 
naar Japan. Van twee van hen kennen wij nog de naam; de eerste heette 
Dirk Gerritszoon Pomp, afkomstig uit Enkhuizen. De tweede was Jan 
Huygen uit Linschoten. Hij vertelde in zijn Intenerario en latere 
Reysgeschrift precies hoe men in China en Japan moest komen. Die be
schrijving is mogelijk later een gids geweest voor de eerste Nederlandse 
schepen die koers zetten naar Japan (2). 
Op 19 april 1600 strandde het schip De Liefde met nog maar 24 overle
venden van de oorspronkelijk meer dan 100 opvarenden, in Japan. Zij 
waren met nog vier andere schepen vertrokken die tijdens de tocht vol 
ontberingen waren vergaan of voortijdig de terugreis hadden aanvaard. 
Het schip De Liefde voerde als boegbeeld een afbeelding van Erasmus, 
dat door de Japanners in beslag werd genomen en in een tempel werd ge
plaatst. Na de oprichting van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie, 
de VOC, in 1602, nam het handelsverkeer tussen Nederland en Japan 
toe. 

Deshima 
De Hollanders werden in 1639 in staat gesteld een handelspost op te rich
ten op het kleine 200 bij 65 meter metende(!) kunstmatige eiland 
Deshima, gelegen in de Baai van Nagasaki. Dit van 1635 tot 1636 waai
ervormig aangelegde eiland was met het vasteland en het aangrenzende 
stadsgedeelte van Nagasaki verbonden door een brug die door de Japanse 
autoriteiten werd afgesloten en bewaakt. Aanvankelijk werden hier 
Portugezen ter bewaking ondergebracht, maar na hun verdwijning uit 
Japan werden de Hollanders verplicht hun factorij te Hirado naar dit ei
land over te brengen. Het eiland was geheel ommuurd en de inrichting 
kwam overeen met die van een staatsgevangenis. De handel werd aan veel 
regels onderworpen en gemengde huwelijken waren ten strengste verbo-
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den. Deshima werd aangedaan door de grotere schepen van de Oost-
Indische Compagnie. Deze hadden een eigen scheepschirurgijn aan 
boord. Zo lag het voor de hand dat voor de medische zorg voor de be
woners van Deshima gebruik werd gemaakt van deze scheepschirurgijns. 

Chirurgijns 
Tegen het einde van de 16e eeuw waren de chirurgijns in Nederland ver
enigd in gilden. Deze zorgden onder meer voor de opleiding tot chirur
gijn en namen ook de benodigde examens af. Enkhuizen was een voor
beeld van een stad waar sinds 1636 onderscheid werd gemaakt tussen de 
examens die bij chirurgijns voor de stad werden afgenomen en de exa
mens voor de scheepschirurgijns. De "gewone' chirurgijn mocht wel vrij
elijk scheepschirurgijn worden, maar andersom gold dit niet. Na een op
leiding van slechts één jaar werd de zogenaamde Zeeproef afgenomen die 
minder tijd in beslag nam en waaraan ook duidelijk lagere kosten ver
bonden waren D-61. Ook aan boord genoot de scheepschirurgijn aanvan
kelijk niet veel aanzien. Hij werd ongeveer gelijkgesteld aan de kok, zeil
maker of timmerman. Pas aan het eind van de 17e eeuw veranderde dit 
en werd hij één van de best betaalde officieren. De eerste chirurgijn die 
zich op Deshima vestigde was Caspar Schramberger (1649-1651). De 
Hollandse chirurgijns op Deshima namen het op zich ook Japanners in te 
wijden in de westerse chirurgie. De Japanners die als tolk optraden voor 
de Hollanders waren de enigen die nauwe betrekkingen met hen onder
hielden. Hieruit vloeide voort dat juist uit hun groep de eerste leerlingen 
van de westerse geneeskunde voortkwamen. 
De ontwikkeling van de Japanse geneeskunde had een geheel andere weg 
gevolgd dan de westerse. In de 7e eeuw werd via Koreaanse artsen de 
Chinese geneeskunst in Japan geïntroduceerd, gebaseerd op yin yang en 
de vijf elementen: hout, vuur, aarde, metaal en water. Men beoefende 
polsdiagnose, acupunctuur, farmacologie en magische formules. Van de 
12e tot en met de 14e eeuw werd de geneeskunst gedomineerd door 
Boeddhistische priesters. De chirurgie beperkte zich tot het castreren tot 
eunuchen en de behandeling van abcessen en fracturen. Gedurende de 
burgeroorlogen in de 14e tot en met de 16e eeuw begon de chirurgie zich 
verder te ontwikkelen ,1). 
In Japan waren dissecties in die tijd officieel verboden, reden waarom 
nauwelijks enige kennis van de anatomie kon worden vergaard. Voor de 
Japanners was de westerse chirurgie een openbaring. De kennis van de 
anatomie en de introductie van de vaatligatuur waren uitingen van een 
chirurgische ontwikkeling die grote belangstelling wekte. De Hollandse 
chirurgijns trokken mee in het gezelschap van de lokale machthebbers tij-
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dens hun jaarlijkse reis naar het keizerlijk hof in Edo (het huidige Tokio), 
waar zij in staat werden gesteld over hun chirurgische vaardigheden te 
rapporteren. 
Er ontstond ook behoefte aan verdere scholing op het gebied van de 
Hollandse chirurgie. De eerste Japanner die volledig werd opgeleid door 
de Hollanders was Arashiyama Hoan, die volgens gildegebruik ook exa
men aflegde en op 21 januari 1665 een certificaat ontving, de chirur
gijnsbul, zoals ook in Holland gebruikelijk was ( / ' . 

Philipp von Siebold 
In 1823 kreeg Philipp Franz Balthazar von Siebold (1796-1866) opdracht 
het nieuw benoemde hoofd van de factorij te Deshima naar Japan te ver
gezellen. Hij was een Duits geneeskundige, natuuronderzoeker en ont
dekkingsreiziger, die medicijnen had gestudeerd te Würzburg, waar hij de 
voetsporen drukte van zijn illustere voorouders. Zijn grootvader was 
Karl Kaspar von Siebold (1736-1807), een vooraanstaand chirurg, die 
zich bovendien intensief bezighield met de verloskunde. Deze Karl 
Kaspar telde onder zijn leerlingen twee van zijn eigen nichtjes, die de eer
ste Duitse vroedvrouwen werden die een universitaire graad in de obste-
trie behaalden. Eén van deze nichtjes, Charlotte Heidenreich von Siebold 
assisteerde bij de bevalling van de hertogin van Kent op 24 mei 1819. Er 
werd een meisje geboren, dat later bekend zou worden als Queen 
Victoria. Zo was het binnen de Von Siebold familie een bekend ver
schijnsel dat vrouwen een geneeskundig beroep uitoefenden en daarin 
ook uitblonken. 
Tijdens zijn studietijd kwam Philipp von Siebold in huis bij de hoogleraar 
anatomie Ignaz Döllinger. Door hem en zijn geleerde vrienden werd bij 
Philipp een brede wetenschappelijke interesse gewekt. In 1820 studeerde 
hij af en praktiseerde twee jaar in het stadje Heidingsfold. Zoals zo vele 
Duitsers in de tijd van de romantiek, werd hij gegrepen door de wens te 
reizen en de wereld te ontdekken. Zijn onrust bracht hem in Holland, 
waar hij in 1822 werd hij benoemd tot chirurgijnmajoor bij het 
Nederlands - Oost-Indisch leger. In die hoedanigheid werd hij in 1822 
uitgezonden naar Batavia, waar hij als militair chirurg werd aangesteld. 
Zijn rusteloosheid speelde hem ook hier parten. Toen hij hoorde dat men 
een jonge wetenschapper zocht om als waarnemer uitgezonden te worden 
naar Japan, was hij opgetogen. Acht augustus 1823 voer hij de baai van 
Nagasaki binnen, om zich te vestigen op Deshima (S). Daar verwierf hij 
zich al snel bekendheid door zijn cataractoperaties, mammachirurgie en 
hazenlipcorrecties. Ook zette hij de familietraditie voort door zich inten
sief bezig te houden met de verloskunde. Hij maakte van de gelegenheid 
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gebruik om een kring van Japanse geleerden op medisch, botanisch en 
aardrijkskundig gebied om zich heen te verzamelen |91. In 1823 legde hij 
in het noordoosten van Deshima een botanische tuin aan, die later werd 
opgeofferd ten behoeve van pakhuisbouw. Ook kocht hij Japanse voor
werpen voor zijn verzameling, hoewel de verkoop hiervan aan 
Europeanen verboden was. De belastingen en de voorwaarden die de 
Hollanders werden opgelegd, waren vooral afkomstig van de gouver
neurs van Nagasaki, en verliepen buiten de Shogun om. 

O-Ine 
Von Siebold leefde samen met een Japanse vrouw, Kusumoto Taki, ook 
wel Sonogi genoemd (1807-1865). Er zijn verschillende geromantiseerde 
verhalen over hun eerste ontmoeting in omloop. Zo zou Von Siebold 
haar tijdens een huisbezoek in 1825 hebben leren kennen. Hij was toen 
zevenentwintig, zij was een achttienjarige geisha. Een ander verhaal ver
telt dat ze verliefd werden op een feest van een Nederlandse officier ( lü). 
Hij vroeg haar om bij hem in te trekken op Deshima. Omdat vrouwen 
daar geen toegang hadden, met uitzondering van prostituees, verklaarde 
Taki dat zij geen geisha, maar een prostituee was. Korte tijd na hun eer
ste ontmoeting trok zij bij hem in. Von Siebold noemde haar O-taki-san 
,8). Uit deze verbintenis werd op 10 mei 1827 een dochter geboren: O-Ine, 
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ook wel O-Taki genoemd (1827-1903). Sonogi was toen 21 jaar oud. 
Hoewel O-Ine in Japan een bekendheid is, zijn biografische gegevens over 
haar in de Japanse literatuur schaars. Een uitgebreide bibliografisch 
zoekactie in Japan, waarbij gebruik is gemaakt van de databestanden van 
verschillende Japanse bibliotheken, leverde een aantal titels op waarin 
fragmentarische informatie over het leven van O-Ine is terug te vinden. 
Drie Japanse boeken werden geraadpleegd: Het eerste boek is geschreven 
door Setsuko Hani en heeft de titel "Siebold no musume-tachi" (De doch
ters van Von Siebold) (10). De informatie in dit boek over O-Ine, is geba
seerd op een interview die de auteur in 1937 (of 1938 ) met de toen 88-
jarige Yamawaki Takako, de dochter van O-Ine had. Setsuko Hani was 
journalist en in die tijd een actief feministe. Zij hoopte met het voorbeeld 
van O-Ine de weinig vrijgevochten, sociale positie van vrouwen onder de 
aandacht van de Japanners te brengen. Het is onzeker in hoeverre in haar 
boek, de over O-Ine vermelde feitelijkheden door dit streven zijn ge
kleurd. 
Een meer wetenschappelijke verslag wordt gevonden in het boek 
"Maruyamayujo to tokomojin, kohen" , (Nieuwe verhandeling van pros
tituees, Chinezen en Hollanders in Maruyama) geschreven door Koga 
Jujiro (11). Zijn boek dat is gebaseerd op onderzoek van archiefmateriaal, 
gaat over de prostitutie in Maruyama, een wijk van Nagasaki. Het ver
band met O-Ine is ingegeven door de veronderstelling dat Taki, haar 
moeder, in de prostitutie werkzaam was. 
Het derde boek "Deshima umare no Oine-san (O-Ine geboren op 
Deshima), is geschreven door Yusaku Iwata, die zich in dit boek opwerpt 
als amateur biograaf (12). Yusaku Iwata, een gepensioneerd politieagent 
uit Nagasaki, kwam de grafstenen van Taki, O-Ine en Ninomiya tegen 
toen hij in de tempel waarin zijn familiegraf zich bevond, aan het vegen 
was. Hij raakte geïnteresseerd in de lokale geschiedenis van Nagasaki en 
kwam na enig speurwerk tot een drietal conclusies: O-Ine werd in 
Nagasaki geboren, zij was ter wereld gebracht door haar vader Von 
Siebold en haar moeder Taki was geen prostituee. 
O-Ine werd geboren in de operatiekamer van de factorij met hulp van 
haar vader <'°'13>. Omdat er geen kinderen op Deshima mochten wonen, 
verhuisde Sonogi met haar dochtertje naar Nagasaki. Daar bezocht Von 
Siebold hen iedere morgen en avond. O-Ine was twee jaar oud toen haar 
vader werd gedwongen uit Japan te vertrekken. Te Edo (Tokio) had hij 
van de keizerlijke hofastronoom belangrijke landkaarten verkregen, iets 
wat in Japan streng verboden was. Von Siebold vestigde zich te Leiden en 
bracht uit Japan, naast een grote botanische verzameling, een zeer be
langrijke collectie ethnografica mee, die beide de grondslag vormden van 
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Lakdoosje met portret Sonogi (RMV, Leiden) 

Lakdoosje met portret O-Ine (RMV, Leiden) 
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de collectie van het Rijksmuseum voor Volkenkunde in Leiden. Omdat 
het Japanners verboden was het land te verlaten, kon Von Siebold zijn 
vrouw en dochter niet met zich meenemen. Hij vernoemde één van de 
planten die hij meenam naar zijn vrouw,Taki: de hortensia Hydrangea 
Otaksa, die bloeit in het regenseizoen. Naar verluid symboliseert deze 
plant de tranen die hij om haar liet ( l4). Von Siebold vroeg twee van zijn 
leerlingen om bij te dragen aan de opvoeding van zijn dochtertje. Zélf 
nam hij als aandenken een haarlok mee van vrouw en kind en hij liet lak
doosjes vervaardigen, beschilderd met de portretten van O-taki-san en O-
Ine. Zo bleef O-Ine dus achter met haar moeder, die na het vertrek van 
Von Siebold trouwde met de koopman Wasaburo. Deze zorgde goed 
voor O-Ine na het vertrek van haar vader. Haar moeders oudste zuster 
had een relatie met de assistent en tevens opvolger van Von Siebold, 
Heinrich Burger. Ook hij zorgde voor het welzijn van Sonogi en O-Ine. 
O-Ine was een leergierig kind, maar omwille van haar kwetsbare ge
zondheid verbood haar moeder haar het lezen. Dit was voor O-Ine een 
reden om af en toe haar toevlucht te zoeken bij de leerlingen van Von 
Siebold. Zij leerde Nederlands uit het boek "Beginselen der Neder-
duitscbe Spraakkunst" van P.Weiland, dat haar door haar vader vanuit 
Leiden gestuurd was. Hierin werd door Von Siebold de volgende op
dracht geschreven: "aan mijn lieve Oine...Hollandsch te leeren. Leijden 
den 26 Dec.1830" n 0 ) . Op negentienjarige leeftijd kreeg ze toestemming 
om het huis te verlaten. Voor de reis hulde zij zich in mannenkleren om 
haar bewegingsvrijheid tijdens de tocht te vergroten. Ze ging zich be
kwamen in de obstetrie en chirurgische anatomie onder leiding van de 
Japanse arts Ninomiya. Hij was chirurg en leerling van Von Siebold. Ook 
hij was gearresteerd in de "Von Siebold affaire" en later weer vrijgelaten. 
Hij vond dat O-Ine eerst moest aansterken voordat ze kon studeren l l0 ). 
Daarna trok zij naar Okayama voor verdere studie van de gynaecologie 
bij Ishii Soken, ook een voormalig leerling van Von Siebold. Met Soken 
kreeg zij een relatie, waaruit in 1851 haar dochter Tadako werd geboren. 
Bij de bevalling was de vroedvrouw niet op tijd en knipte O-Ine zelf de 
navelstreng door. Soken was toen ongeveer 52 jaar oud en was reeds eer
der gehuwd. Later in 1851 reisde O-Ine naar Nagasaki, waar zij bij de 
chirurg Abe Roan drie jaar heelkunde studeerde. In 1854 werd zij uitge
nodigd om in Uwajima te gaan praktizeren. Zij bleef daar gedurende ze
ven jaar en breidde haar kennis verder uit totdat ze terugkeerde naar 
Nagasaki om haar vader op te wachten. Van O-Ine werd gezegd dat ze 
op haar vader leek. Voor een Japanse was zij lang en met name haar voe
ten waren opmerkelijk groot (10). 



VROUWEN IN DE HEELKUNDE 57 

In 1857 werd het banvonnis opgeheven en op 14 augustus 1859 keerde 
Von Siebold na een jarenlang verblijf in Leiden terug naar Japan, nu als 
diplomaat. Hij werd op deze reis vergezeld door zijn dertienjarige zoon 
Alexander. Inmiddels was hij gehuwd met de vijfentwintig jaar jongere 
Helena Ida Cardine, barones von Gagern (1820-1877). Uit dit huwelijk 
werden vijf kinderen geboren, van wie Alexander de oudste was (1846-
1911). Von Siebold werd door de Japanse autoriteiten met eerbewijzen 
ontvangen en kreeg toestemming zich te vestigen op een klein buitenver
blijf in de omstreken van Nagasaki. Bij aankomst in Nagasaki liep zijn 
ontmoeting met O-taki-san uit op een teleurstelling Zij bleek in zijn af
wezigheid tweemaal getrouwd te zijn en ventte nu olie in de straten van 
Nagasaki. Von Siebold ging een relatie aan met een 17-jarig meisje, Shio 
genaamd. In 1860 schonk zij hem een dochter, die Matsue heette. Zijn 
hereniging met O-Ine verschafte hem wel geluk. Zij was inmiddels 31 jaar 
en gehuwd met Ishii Soken. O-Ine was bekend als een vooraanstaande 
vroedvrouw in Nagasaki. Von Siebold werd tijdelijk aangesteld als advi
seur van de Japanse regering. Hij nodigde O-Ine uit om bij hem in te trek
ken. Zo kon hij haar de Hollandse taal, medicijnen, chirurgie en natuur
kunde onderwijzen en zij kon haar halfbroer Alexander Japans leren. O-
Ine besloot wel zijn lessen te volgen, maar elders haar domicilie te kiezen. 
Inmiddels had zich de militair arts Pompe van Meerdervoort (1829-1908) 
als Hollandse arts in Nagasaki gevestigd. In 1857 begon hij de westerse 
geneeskunde in Japan te doceren. Veel van zijn aantekeningen waren in
gescheept op het schip Calypso en zijn met dit schip vergaan. Later 
schreef hij zo goed en zo kwaad als dat ging vanuit zijn geheugen op
nieuw zijn verslag: "Vijf jaren in Japan." l4). Bij één van de dissecties die 
hij uitvoerde ten behoeve van het onderwijs aan een zestigtal studenten, 
merkte hij tot zijn verbazing ook een vrouw op onder zijn gehoor. Zij 
vroeg hem om toestemming de les bij te wonen en later assisteerde zij ook 
bij operaties. Deze vrouw was O-Ine (8). Pompe van Meerdervoort stak 
als volgt de loftrompet over haar: 
Wanneer ik het volslagen gebrek aan wetenschappelijke verloskundige 
kennis heb vermeld, vergat ik te zeggen dat er eene enkele zeer gunstige 
uitzondering bestaat. Te Nagasaki bevindt zich eene docteres-accoucheu-
se, natuurlijke dochter van één der vroegere geneesheren in Japan; deze 
vrouw werd, na het vertrek haars vaders, door eenige zijner leerlingen 
schier afgodisch geëerd en in bescherming genomen en door hen opgeleid 
in de genees- en verloskunde, waar zij werkelijk zeer goede vorderingen 
maakte. Deze vrouw had eenen onbegrensden ijver voor het vak en ver
zocht mij de geneeskundige oefeningen op het lijk, door mij aan de 
Japansche studenten gedoceerd, te mogen bijwonen, en zij gaf daarbij 
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blijken van zeker één der meest geoefende Japansche anatomen te zijn. 
Ook volgde zij meermalen de klinische lessen in het Hospitaal op de 
vrouwenzaal, terwijl zij dikwerf door hare collega's in consult geroepen 
werd. Tweemaalen zag ik haar als accoucheuse bij Europesche vrouwen 
optreden, en zij voldeed werkelijk zeer goed. In één harer vertrekken zag 
ik de portretten van beroemde genees- en heelkundigen (4). 
Het was deze collega die samen met O-Ine voor Von Siebold zorgde toen 
deze brandwonden had opgelopen. Daarnaast werkte O-Ine samen met 
andere leerlingen van Von Siebold in de chirurgenpraktijk. Eén van zijn 
toegewijde leerlingen, Mise Shuzo trad op als zijn vaste tolk. De dochter 
van O-Ine, Tadako, huwde met Mise Shuzo. Naast zijn funktie van tolk 
werkte hij ook als arts samen met zijn schoonmoeder O-Ine ,7). Von 
Siebold werkte zich als adviseur van de Japanners in een moeilijke posi
tie en wekte de naijver op van de Nederlandse ambtenaren. Dit leidde 
tenslotte tot het besluit van de Nederlandse consul generaal De Witt om 
hem terug te zenden naar Holland. Tot zijn terugkeer naar Europa in 
1862 had O-Ine nauw contact met haar vader en vroeg hem dikwijls pro
fessioneel advies. Ook voorzag hij haar van westerse medicijnen. In 1860 
kreeg O-Ine een uitnodiging om als hofarts te gaan werken voor de 
vrouw van de Daymio van Iyo, maar zij sloeg dit aanbod af. Tien jaar la
ter werd zij naar Edo geroepen. In juli 1873 werd zij uitgenodigd om aan 
het keizerlijk hof te assisteren bij een bevalling van een hofdame. In 
maart 1877 keerde zij terug naar Nagasaki, maar vijf jaar later vertrok 
ze opnieuw naar Edo, waar ze werd benoemd tot keizerlijke accoucheu
se. Haar dochter Taka wilde graag arts worden, maar liet deze wens va
ren toen zij trouwde. Hoewel O-Ine graag had gezien dat haar dochter 
ook arts zou worden, kon zij wel begrip opbrengen voor haar besluit. Zij 
wist als geen ander hoe moeilijk de omstandigheden waren voor een 
vrouwelijke arts. Officieel hadden zij geen toestemming om te praktise
ren. De zoon van Taka, Shuzo, werd opgevoed door zijn grootmoeder, 
O-Ine(l0>. In 1889 vestigde O-Ine zich in Maiana waar zij op 26 augus
tus 1903 op 76 jarige leeftijd overleed (7). Zij ligt begraven in Nagasaki 
en rust bij haar moeder Taki en haar oude leermeester Ninomya in de 
tuin van een tempel. 

Samenvatting 
In de 19e eeuw leefde en werkte er in Japan een vrouwelijke chirurg, O-
Ine, dochter van een Hollandse chirurgijn, Von Siebold en een Japanse 
vrouw, Kusumoto Taki. In een tijd dat Japan onder invloed stond van de 
westerse cultuur en wetenschap werd zij opgeleid volgens westerse nor
men. Zij kwam tot groot aanzien in haar vak in Japan. 
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